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ҚАЗАҚМЫС ӨНЕРКӘСІП ҚАУІПСІЗДІГІ ЖӘНЕ ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ КҮНІН ӨТКІЗДІ 

 
Қазақмыс 2013 жылға қорытынды жасап, 2014 жылға міндеттерді айқындау әрі алдағы бес 
жылғы басымдықтарды айқындау мақсатында Өнеркәсіп қауіпсіздігі және еңбекті қорғау күнін 
өткізді.  
 
Бұл іс-шараға Қазақмыс Тобы Директорлар Кеңесінің мүшелері, жоғарғы атқарушы басшылық, 
өндірістік нысандардың басшылары, кәсіпорындардың өнеркәсіп қауіпсіздігі жөніндегі 
мамандары, сондай-ақ кәсіподақ және мердігер ұйымдардың өкілдері қатысты. Отырысқа 
қатысушыларға Еңбекті қорғау және өнеркәсіп қауіпсіздігі саласындағы Саясат және Еңбекті 
қорғау және өнеркәсіп қауіпсіздігін  басқару жүйесі туралы Ереже секілді жаңадан шыққан негізгі 
құжаттар таныстырылды. Оның үстіне, компания өнеркәсіп қауіпсіздігі саласында 
инновацияларды енгізу жөніндегі бірқатар іс-шараларды, сондай-ақ жетекші әлемдік 
тәжірибелерді қолдана отырып, оқыс оқиғалардың алдын алудың тиімді шараларын оқытуды 
көздейтін еңбекті қорғау және өнеркәсіп қауіпсіздігі саласындағы 2013-2017 жылдарға арналған 
Стратегиясын бекітті. Стратегияның негізгі бөлімдерінің бірі – өндірістегі қауіпсіздік мәдениетін 
өзгертуге бағытталған іс-шаралар болып табылады. Әсіресе, қызметкерлердің өндірістік 
қауіпсіздік саласындағы білімдерін шыңдау және біліктіліктерін арттыруға ерекше көңіл бөлінеді. 
Осылай, 2013 жылы 10 мың қызметкер оқытылды.  

 
2013 жылы өндірістегі қауіпсіздікке жұмсалған инвестициялар шамамен 40 млн.АҚШ долларын 
құраған. Компания «Өмір» кешенді қауіпсіздік бағдарламасының шеңберінде төрт жыл бойы 
тәуелсіз кеңесшілермен ынтымақтастықта қызмет етіп келеді. Қатерлерді айқындау жұмысында 
белгілі бір жетістіктерге қол жеткізді, соның өзі де тау жыныстарының опырылуы салдарынан 
орын алатын қайғылы оқиғалар санын азайтуға септігін тигізді. Компанияда денсаулықты қорғау 
саласындағы профилактикалық және реабилитациялық іс-шараларды бірлестіруге бағытталған 
Денсаулықты қорғау және кәсіптік қатерлерді басқару жөніндегі Бағдарлама қолданыста.   
 
«Біз тиімді өндіріс – басты кезекте қауіпсіз өндіріс екендігіне кәміл сенеміз. Біздің ұзақмерзімді 
мақсатымыз – адам өлімімен аяқталатын қайғылы оқиғалар санын нөлге жеткізу. Бұл мақсатқа 
қол жеткізу үшін Қазақмыс жабдықтарды модернизациялау бағдарламасын қолға алып, 
барынша қауіпсіз әрі озық технологиялар мен өндірістік процестерді енгізуде. Алайда, бұл 
мәселеде, қауіпсіздік мәселелерінің шешімін табуға жыл сайын бағытталатын қомақты 
инвестициялар жеткіліксіз. Өз денсаулығы мен өмірі үшін, әріптестерінің қауіпсіздігі үшін  
жауапкершілікті ұғыну – табысқа қол жеткізу жолындағы аса маңызды қағидаттардың бірі», – деп 
мәлімдеді бұл орайда «Қазақмыс корпорациясы» ЖШС-ң Басқарма төрағасы Эдуард Огай. 
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         Тел: +7 727 2440 353 
 

        Тел.+7 7172 557 661 

РЕДАКТОРЛАРҒА АРНАЛҒАН ЕСКЕРТПЕЛЕР  
 
 
Қазақмыс - мыс, алтын, мырыш, күміс, электр энергиясын өндіруде елеулі активтері бар, табиғи 
ресурстарды өндіру және өңдеумен айналысатын халықаралық жетекші топ болып табылады. 
 
Қазақмыс - Қазақстандағы ең ірі мыс өндіруші және әлемдегі алдыңғы қатарлы мыс 
өндірушілердің бірі. Қазақмыстың 16 кеніші, 8 тау-кен фабрикалары және 2 мыс балқытушы 
өндірістік кешені бар, қазір олардың бірінде қайта құру жұмыстары жүргізілуде. Мыс өндірісі кен 
өндіруден бастап мыс катанкасын және катодты мыс түріндегі дайын өнім шығаруға дейін 
толықтай интеграцияланған. 2013 жылы меншікті кеннен 294 мың тонна катодты теңгерімдегі 
мыс өндірілді. Бұл өндіріс электр энергиясының ішкі тасымалдарымен және ауқымды теміржол 
инфрақұрылымымен қамтамасыз етілген.  
 
Kazakhmys Mining бөлімшесі басқа да металдардың ауқымды көлемін, соның ішінде мырыш, 
күміс және алтын өндіреді. 2013 жылы Қазақмыс 134 мың тонна мырыш концентратын өндірді. 
Топ әлемдегі ең ірі күміс өндірушілердің бірі - 2013 жылы 14 млн. унция күміс өндірілді.  
 
Kazakhmys Power бөлімшесінің Kazakhmys Mining бөлімшесін электр энергиясымен қамтамасыз 
етіп отырған және үшінші тарапқа сатумен айналысатын ішкі электрстанциялары бар. Ішкі 
электрстанциялардағы таза өндірілім 2013 жылы 5 723 ГВт құрады. 
 
Қазақмыс Тобының құнды қағаздары Лондон қор биржасында, Гонконг қор биржасында 
айналымда, сондай-ақ Қазақстан қор биржасында да саудаланып келеді. 2013 жылы Топтың 
ағымдағы қызметінен келген табысы 3,1 млрд. АҚШ долларын, ал Топтың EBITDA көрсеткіші 1,1 
млрд. АҚШ долларын құрады. Топта шамамен 56 000 адам жұмыс істейді, басым бөлігі 
Қазақстан азаматтары. Қазақмыстың стратегиялық мақсаты – өндірістік активтерді 
оңтайландыру, өндірісті ұлғайту жөніндегі жобаларды іске асыру және де Орталық Азиядағы 
ауқымды табиғи ресурстарды игеру мүмкіншіліктерін кеңейтуге қатысу. 
 


